W i e
Tallapragada
Subba Row

Het is mede door toedoen
van T. Subba Row dat in
1882 het landgoed in Adyar
kon worden aangekocht
waar nu het hoofdkwartier
van de Theosophical Society
is gevestigd.
Volgens Colonel Olcott
beschikte T. Subba Row over
een schitterend inzicht in de
geest van Eeuwige Wijsheid.
T. Subba Row werd bij
zijn overlijden door H.P.
Blavatsky gememoreerd als
‘een reuzenintellect’ en ‘een
van de grootste geleerden
van India’.
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Subba Row werd geboren op
6 juli 1856 in Cocanada (nu
Kakinada) in het Godavari
district aan de Coromandel
kust van Zuid India. Zijn
grootvader was gouverneur
van het district. Omdat zijn
vader stierf toen hij zes
maanden oud was groeide hij
op in het gezin van zijn oom,
de Diwan (eerste minister)
van de Radja van Pithapur
(bron: The Theosophical Encyclopedia).
Hij ging naar de Cocanada
Hindoe School en daarna in
1872 naar het Madras Presidency College waar hij in
1876 zijn B.A.(Bachelor of
Arts) kreeg als eerste van zijn
klas. Hij werkte een jaar lang
als griffier voor de rechtbank
van Baroda, maar keerde
daarna terug naar de universiteit en haalde zijn B.L.
(Bachelor of Laws) in 1880.
Hij werkte als ‘vakil’ (pleiter)
aan de Highcourt van Madras
voor het advocatenkantoor
Grant en Laing.
Subba Row ontmoette H.P.
Blavatsky (HPB) en Colonel
Olcott in 1882 bij hun bezoek aan Madras. Hij werd
lid van de Theosophical Socity en richtte in 1882 samen
met een aantal anderen de
Madras Theosophical Society
op. Hij wees HPB en Colonel
Olcott op het te koop staande landgoed Huddlestone
Gardens aan de Adyar rivier
die langs het landgoed loopt
en daar uitmondt in de Golf
van Bengalen. Zij kochten het
landgoed en verhuisden het
internationale theosofische

hoofdkantoor eind 1882 van
Bombay naar Adyar bij Madras. Eén van de redenen
waarom er verhuisd werd
naar Adyar was de nabijheid
van Subba Row met zijn geweldige esoterische kennis.
Hij en zijn familie waren Advaita Vedantins van de Niyoga kaste van Smarta (advaita)
Bramanen. Colonel Olcott
schreef daarover in zijn Old
Diary Leaves II p.362. Hij
geeft aan dat Madras veel te
bieden had aan Arische en
Sankriet filosofie met zijn vele pandits en met een over
het algemeen goed ontwikkelde bevolking die minder
bedorven was door een westerse educatie. In andere
streken vond je meer geletterde leden, maar Olcott kon
zich niemand herinneren die
te vergelijken was met T.
Subba Row gezien diens
schitterende inzicht in de
geest van Eeuwige Wijsheid.
In De Mahatma Brieven aan
A.P. Sinnet wordt Subba Row
herhaaldelijk genoemd door
de Mahatma’s KH en M. Hij
wordt vermeld als een chela
van Mahatma M. en KH geeft
hem aan als een ‘ingewijde
Brahmaan’. Subba Row had
dan ook twijfels over het
door HPB openbaar maken
van de tot dan toe slechts aan
weinigen bekende esoterische leringen. Het ging daarbij vooral om het bekend maken van de zevenvoudige samenstelling van de mens en
om de uitspraken over de
Meesters van Wijsheid.
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Subba Row was een aanhanger van Taraka Raja Yoga.
Hij schreef daarover: ‘Taraka
Raja Yoga is als het ware het
centrum en het hart van de
vedantijnse filosofie, omdat
het in zijn hogere aspecten het
meest belangrijke deel van de
Eeuwige Wijsheidsreligie inhoudt. Momenteel is er weinig
over bekend in India. Wat je er
in boeken over leest geeft een
ontoereikend idee van dat wat
het omvat. In werkelijkheid is
het een van de zeven
hoofdtakken waarin de hele
occulte wetenschap is verdeeld
’ (Esoteric Writings TPH
Adyar p.364-365).
In zijn lezingen hanteerde
Subba Row een andere indeling van de menselijke beginselen dan tot dan toe kon
worden gevonden in A.P.
Sinnett’s Esoteric Buddhism
en in de artikelen van HPB in
The Theosophist. Dit was
voor HPB aanleiding om te
reageren in The Theosophist
van april 1887. Subba Row
reageerde weer op haar artikel in The Theosophist van
mei 1887 en daaruit ontstond een discussie over het
onderwerp. Subba Row prefereerde de exoterische
klassificatie van vijf beginselen, terwijl HPB de occulte
zeven menselijke beginselen
vrij gaf. Wie echter het onderwerp diepgaand bestudeert krijgt het gevoel dat
het niet ging om wezenlijke
verschillen maar om het gebruik van termen (zie Subba
Row’s Esoteric Writings Sec34
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tion IV: Classification of Principles).
In 1886 ontving Colonel
Olcott in Adyar een kopie
van de zogenaamde eerste
versie van De Geheime Leer.
De kopie zou worden doorgegeven aan Subba Row ter
correctie en verbetering
waar nodig. In The Theosophist van 1886 was meerdere malen een advertentie
geplaatst waarin Subba Row
genoemd werd als medeauteur. HPB rekende op zijn
medewerking, maar hij gaf
alleen maar een vernietigende kritiek. Ondanks dat bleef
hij HPB’s positie beschouwen als een exponent van
de leringen van Eeuwige
Wijsheid.
In brief XLII p 95 van The
Letters of H.P. Blavatsky to
A.P. Sinnett schrijft HPB dat
Subba Row haar beschuldigde met de volgende woorden: U heeft zich schuldig
gemaakt aan een van de
meest erge misdaden. U hebt
geheimen van het occultisme
openbaar gemaakt – en wel
de meest heilige en de meest
verborgene. Het is beter dat u
opgeofferd wordt dan dat wat
nooit voor Europese denkvermogens was bestemd. De
mensen vertrouwden u te veel.
Het werd tijd dat er twijfel
werd gezaaid in hun denken.
Anders zouden ze alles dat u
weet uit u hebben geperst.’
In 1886 gaf Subba Row
een buitengewone cursus
over De Bhagavad Gita. Die
cursus is in het Nederlands
vertaald onder de titel: Stu-

dies in de Bhagavad Gita
(UTVN)
In 1887 zegde Subba Row
echter zijn lidmaatschap van
de Theosophical Society op.
Dat ging gepaard met conflicten over het tijdschrift Lucifer dat door HPB was opgericht, na de moeilijkheden
over het artikel van Subba
Row in The Theosophist over
de vijf beginselen van de
mens waarin hij protesteerde
tegen HPB’s zeven beginselen. Na het opzeggen van zijn
lidmaatschap bleef Subba
Row een trouw bezoeker
van het TS hoofdkantoor en
een vriend van Colonel Olcott en HPB. HPB haalde zijn
uitspraken herhaaldelijk aan
in De Geheime Leer. Colonel
Olcott wees erop dat de
verschillen die ontstonden
tussen HPB en Subba Row
voor een groot deel veroorzaakt werden door derden.
In zijn Old Diary Leaves,
Fourth Series pp 23-24 gaat hij
daarop in. Hij heeft het over
diverse oorzaken en noemt
naast de veroordeling door
Subba Row van De Geheime
Leer ook de onderlinge persoonlijke ruzies tussen verschillende Europese leden,
de strijd tussen Judge en
Coues in Amerika, de bedreiging voor vervolging van HPB
als ze terug zou gaan naar India, wat Olcott haar gevraagd
had, het ontdekken van verraad door twee Europese
vrouwen die door HPB vertrouwd werden. Daarnaast
was er een samenzwering
om Olcott weg te krijgen uit
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Adyar, een ander in zijn
plaats te zetten en van Adyar
een gewoon centrum te
maken van een nieuwe
vereniging die in Europa zou
worden gevormd. Dat lukte
allemaal niet, omdat HPB
weigerde een vereniging te
leiden die Adyar niet erkende
als het centrale hoofdkantoor
en omdat Olcott zich niet liet
verdrijven van een post
waarop hij was geplaatst
door de Meesters die hem
hadden gevraagd aan te blijven tot aan zijn dood.
Het laatste bezoek van
Subba Row aan het hoofdkantoor had plaats in april
1890. Hij bleek ziek en vroeg
aan Colonel Olcott om hem
bij te staan met handoplegging. Het mocht niet baten
en Subba Row stierf in de
nacht van 23 op 24 juni 1890.
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Hij werd om 9 uur in de ochtend gecremeerd.
HPB herdacht hem in het
blad Lucifer van augustus
1890. Zij noemde hem een
grote vedantijnse geleerde.
Zij schreef: ‘Wij kunnen alleen maar ons diepgaand leedwezen betuigen, dat een dergelijk karma iemand heeft getroffen, waarvan de dood Madras heeft beroofd van een reuzenintellect en waarbij India
een van haar grootste geleerden heeft verloren. Moge zijn
volgende geboorte spoedig
plaats vinden en zijn leven langer zijn, en boven alles moge
hij in Aryavarta (India) herboren worden’ (uit: Studies in de
Bhagavad Gita p.xvi–xvii).
Er zijn twee boekjes over
het leven van Subba Row en
over zijn geschriften te koop
bij de Theosofische Boekhandel Adyar in de Tolstraat:

A Lonely Disciple, monograph
on T. Subba Row, 1856 - 90
door dr. N.C. Ramanujachari,
uitgegeven door TPH Adyar
en An Enduring Philosopher (a
Sequel to A Lonely Disciple),
ook door dr N.C. Ramanujachari en uitgegeven door
Prapti Books, Besant Nagar,
Madras.
Vermeld moet worden dat
er een ‘Subba Row Medal’ in
het leven is geroepen in
1883. Die wordt uitgereikt
aan schrijvers die veel bijgedragen hebben aan theosofische literatuur. De enige
Nederlander die de Subba
Row Medal ooit verdiende
was dr. J.J. van der Leeuw in
1925, voor zijn boek The Fire
of Creation (zie Wie was …
J.J. van der Leeuw, in Theosofia
juni 2008).
F.v.I.

Geleidelijk aan leert het Zelf, dat vrij is,
permanent en niet aan verandering onderhevig,
om op te houden zich te identificeren met
de werelden van verschijnselen door zich steeds
meer zelf te verwerkelijken en te bepalen
naarmate de geestelijke vermogens meer volledig
uitdrukking vinden. Dit is de evolutionaire fase van
het kosmische proces.
Corona Trew en E. Lester Smith
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